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DIPLOMI A2,B1,B2,C1,C2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καλοκαιρινή Περίοδος 2021

 Γραπτές εξετάσεις:

Σάββατο 19 Ιουνίου

 Προφορικές εξετάσεις:

από Παρασκευή 18 Ιουνίου

 Ημερομηνίες εγγραφής: 15 Μαρτίου – 2 Απριλίου
 Εγγραφές:

πατήστε εδώ

Όσοι είχαν εγγραφεί στην εξεταστική Δεκεμβρίου 2020 μεταφέρονται αυτόματα στην
εξεταστική Ιουνίου 2021 χωρίς να απαιτείται η επανεγγραφή τους.
 Από 5 έως 15 Μαΐου οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν την ημερομηνία και ώρα της

προφορικής τους εξέτασης στο σχετικό on-line πρόγραμμα Δηλώσεις προφορικών,
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
Όσοι δεν πραγματοποιήσουν την παραπάνω κράτηση, θα καταχωρηθούν στο πρόγραμμα
των προφορικών εξετάσεων από το αρμόδιο γραφείο του Ινστιτούτου και δεν θα γίνει δεκτή
καμία αλλαγή παρά μόνο αν συντρέχει σοβαρός και τεκμηριωμένος λόγος.
 Τρόπος πληρωμής:

Ονομαστική κατάθεση του υποψηφίου στον αριθμό λογαριασμού
της Εθνικής Τράπεζας 129/001080-49
IBAN: GR 9201 1012 9000 0012 9001 080 49

 Εξέταστρα:

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΓΡΑΠΤΩΝ ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

Α2

60€

35€

B1

80€

55€

B2

100€

70€

Γ1

110€

75€

Γ2

110€

75€
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 Από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν γνώση του

αναλυτικού προγράμματος εξετάσεων καθώς και του τόπου της γραπτής και
προφορικής εξέτασης στην online πλατφόρμα Πρόγραμμα εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον μίση ώρα πριν
από την καθορισμένη ώρα έχοντας μαζί τους το πρόγραμμα που θα έχουν εκτυπώσει καθώς
και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.
- Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παραπάνω εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε
στο e-mail iicatene.diplomi@esteri.it ή στα τηλέφωνα του Ιταλικού Ινστιτούτου
210.5242646/674
-Πληροφορίες για τις εξετάσεις DIPLOMA -επίπεδο από Α2 έως Γ2- θα βρείτε στην
ιστοσελίδα μας www.iicatene.esteri.it
Υπενθυμίζεται ότι η προφορική εξέταση του Diploma Superiore di Lingua e Cultura
Italiana επιπέδου Γ2 προβλέπει, μεταξύ άλλων, και την υποχρεωτική ανάγνωση ενός
από τα λογοτεχνικά βιβλία που αναγράφονται στο Sillabo.

